
Regiovisie jeugdhulp VRAAG GroenLinks

Wethouder Botter merkte verleden week in de digitale Radenbijeenkomst over de concept 
Verwervingsstrategie op dat de financiële problemen enorm zijn, zij het dat in Bloemendaal en 
Heemstede er zich geen problemen voordoen omdat de mensen in deze gemeenten niet voor 
formele hulp kiezen en het liever zelf betalen.
Ik heb even in het programma Sociaal Domein gekeken van de Begroting 2021.
Daar zie ik toch dat in 2019 aanzienlijk meer is uitgegeven aan individuele voorzieningen (369K) dan 
in 2018. 
Het aantal individuele voorzieningen is van 2018 naar 2019 ook gestegen. Van 782 naar 908. Voorts 
het aantal jongeren met ambulante jeugdhulp van 6,5 naar 7,4.
- hoe moeten we bovenstaande data interpreteren tegen het licht van hetgeen wethouder Botter 

naar voren bracht?
- Zijn de data ,onverlet de stijging,  niet eigenlijk toch geflatteerd doordat in onze gemeentetje 

zoveel mensen zelf betalen en niet aankloppen bij de gemeente? 
- zijn er al data beschikbaar over 2020 ?

Antwoord

- De opmerking van de heer Botter is geheel voor zijn rekening. 

- We zien ook in Heemstede een stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp 
en de uitgaven daarvoor. Wij beschikken niet over gegevens waaruit blijkt dat Heemsteedse ouders 
(meer dan in andere gemeenten) zelf betalen voor jeugdhulp.

- Vanaf 2020 rapporteren we over het sociaal domein via de reguliere P&C cyclus. De data over 2020 
zijn opgenomen in de rapportage sociaal domein die als bijlage bij de jaarrekening is opgenomen. De 
data over het eerste halfjaar 2021 worden opgenomen in de halfjaarrapportage sociaal domein die 
als bijlage bij de najaarsnota wordt gevoegd. Ook in het eerste halfjaar van 2021 zien we een stijging. 
Dit is conform het landelijke beeld en mede een gevolg van de impact van de maatregelen tegen het 
coronavirus op jeugdigen.


